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Yttrande angående – Stadens beredskap mot hoten 
från den radikalnationalistiska miljön 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna ställer oss högst tveksamma till om det vore i linje med 
stadens jämställdhets- och mångfaldspolicy att selektivt välja ut och utreda en 
enda kategori av flera reella hot mot göteborgarnas livssituation.  

Enligt kommunallagen om likställighetsprincipen 3 § ska kommuner och landsting 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl till annat. Vi hoppas övriga 
partier är noga med att beakta detta i detta fall. Bifalls förslaget skulle detta 
mycket väl kunna fällas i förvaltningsrätten. 
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Yrkande angående yrkande från S angående 
stadens beredskap från den 
radikalnationalistiska miljön  

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att ta fram och redovisa en aktuell lägesanalys av 

omfattningen och hotbilden från den radikalnationalistiska, den islamistiska och den 

våldsbejakande autonoma miljön i Göteborg.  

 

Yrkandet 
 

Säkerhetspolisen beskriver att det finns ett långsiktigt hot mot demokratin från såväl den 

radikalnationalistiska, den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön.  

Hotet från de våldsbejakande extremistmiljöerna är ett stort samhällsproblem som tar sig flera 

utryck och påverkar människor i sin vardag.  

För att minska tillväxten och skydda vår demokrati krävs därför ett långsiktigt och strategiskt 

arbete på bred front i samhället. För kommuner är förebyggande insatser en stor och viktig del i 

arbetet. Göteborg behöver stärka och utvidga det förebyggande arbetet och en aktuell lägesanalys 

av extremistmiljöerna blir en viktig grund för att utveckla stadens arbete.  

Staden behöver också säkerställa att skattemedel och kommunala lokaler inte utnyttjas av 

odemokratiska krafter och blir en grogrund för vidare rekrytering in i extremistmiljöer. Staden 

behöver också utveckla sin omvärldsbevakning, för att förstå och identifiera de spänningar och 

hotbilder som finns mellan olika politiska och religiösa grupperingar i utsatta områden.  

Gemensamt för extremismmiljöerna är de vill förändra samhället och göra det bättre för dem som 

de anser ska ingå i den gemenskap som aktörerna konstruerar. De menar att det inte går att 

förändra samhället inom det demokratiska systemet. Enligt dem krävs istället mer direkta och 

radikala, ofta våldsamma metoder för att uppnå sitt syfte. Dynamiken mellan extremistmiljöerna 

resulterar inte sällan i våld och hot mellan extremismmiljöerna. Dynamiken mellan 

extremistmiljöerna påverkar också propaganda, rekrytering och olika typer av aktioner.  

Därför är en samlad lägesanalys viktig, även för att få en tydligare bild av en enskild. För att 

Göteborg ska kunna utveckla och stärka sitt arbete gentemot hotet från extremismmiljöerna är en 

samlad lägesanalys en viktig grund.  
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Tilläggsyrkande angående – S Yrkande om 
Stadens beredskap mot hoten från den 
radikalnationalistiska miljön 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Social resursnämnd får även i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en aktuell lägesanalys av hotbilden mellan olika etniska och religiösa 
grupper i Göteborg. 
 

Yrkandet 
Alla göteborgare oavsett ursprung har rätt till ett liv fritt från mobbing och förtryck. 
Rasism och hotbrott breder ut sig när kunskap och kontroll medvetet får stå 
tillbaka. Inga individer ska särbehandlas, inga individer ska genom immunitet 
kunna rättfärdiga onda handlingar mot sina medmänniskor. 

I det svenska samhället är det många som upplever mångsidig diskriminering, att 
inte bara vara diskriminerad i egenskap av till exempel ”invandrare”. Verkligheten 
är den att den stora invandrargruppen inte är homogen. Det finns mer eller 
mindre utsatthet mellan olika invandrargrupper. Detta diskuteras nästan aldrig, 
men det är hög tid att det utreds. 

Hatbrott och våldsamma bråk mellan minoriteter ökar. I södra Sverige krävs allt 
fler stora polisinsatser då våldsamma bråk uppstår mellan bland annat albaner 
och afghaner. I Södertälje förekommer bråk mellan muslimska och kristna 
invandrargrupper. Afrikaner utsätts för våld av kurder i Malmö. Judar utsätts för 
antisemitiska glåpord och brandattacker av muslimska demonstranter.  

 

På asylboenden har ensamkommande av olika etniska grupper tvingats fly från 
boenden på grund av samma sorts förföljelse och motsättningar som de en gång 
flytt ifrån. 

”Det vi ser mycket av i områden med många minoriteter, förutom konflikter som 
kommer från andra delar av världen, är kraftiga rasistiska hierarkier. Det här går 
under den demokratiska radarn. Det här upprätthålls av föreningar som får 
statligt stöd”, säger integrationspolisen Ulf Boström i Göteborg till Expressen.1  

 
1 https://www.expressen.se/kvallsposten/rasismen-mellan-invandrare-hatet-forstorde-yayas-familj/  
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Man blundar för denna rasism, därför sprids hatet än mer. 

I Sverige är det fritt fram för rasism när den framförs av invandrare. 
Vänsteraktivister har fått alla etablissemang att tolka rasism som ett kollektivt och 
strukturellt fenomen där överordnade förtrycker underordnade, därför är det 
bara rasism när vita svenskar visar nedlåtande attityd mot invandrare. Det 
anses inte vara rasism när mörkhyade är nedlåtande mot svenskar. Eller när 
invandrare är rasistiskt hatfyllda mot andra invandrare. 

Det är skrämmande att svenska myndigheter, övriga partier och medier följer 
denna starkt förvridna, ideologiska uttolkning. Man har gjort det i årtionden. 
Verkligheten är en helt annan. 

Hatbrott mellan minoriteter hör till de mest anmälda i Sverige enligt statistik från 
Brottsförebyggande rådet. Som person ur en minoritetsgrupp är det inte ovanligt 
att bli diskriminerad på grund av flera olika egenskaper samtidigt.  

Att vara kvinna från en minoritetsgrupp i det svenska samhället kan betyda att 
man har upplevt utsatthet och diskriminering i många situationer och på olika 
sätt. Problemet är inte bara att man som individ är utsatt och diskriminerad - 
motsättningar och diskriminering mellan och även inom många olika folkgrupper i 
samhället växer mer och mer.  

Den mångsidiga diskriminering som i dag pågår mellan olika invandrargrupper, 
och etniska grupper från samma land, tenderar att skapa konflikter mellan barn 
och ungdomar, samt förstagenerationens invandrare. Dessa olika etniska 
grupper bär ofta med sig konflikter som finns i hemlandet och dessa konflikter 
riskerar att föras vidare till nästa generation. 

Att placera alla inom stereotypen ”invandrare” och välja att blunda för 
konflikter mellan dessa utgör ett stort hinder för integration.  

I Göteborg finns även problem med våldsbejakande extremism mellan olika 
religiösa grupperingar.  

Antisemitismen i Göteborg är ett problem - det uttrycks bland annat genom 
direkta våldshandlingar. Hoten kommer oftast från människor med rötter från 
mellanöstern. Detta beskrivs i en omfattande studie2 utförd av EU:s byrå för 
mänskliga rättigheter. Undersökningen bygger på intervjusvar med 16 395 judar i 
tolv EU-länder, inklusive Sverige. Studien har ett omfattande underlag. 89 % av 
respondenterna anser att antisemitismen har blivit värre de senaste fem åren. 

Problemet med antisemitism i Västeuropa härrör enligt studien främst från 
radikala islamistiska kretsar, personer med bakgrund i Mellanöstern och av 
personer som sammankopplar judar med Israel.  

Kopplingen till högerextremism eller kristen fundamentalism är låg.  

För Sveriges del visar siffrorna att nästan hälften av förövarna har haft 
islamistiska uppfattningar.  

 
2 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-
survey-discrimination-and-hate  

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/experiences-and-perceptions-antisemitism-second-survey-discrimination-and-hate


 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 3 (3) 
   
   

Tyvärr är slutsatsen av rapporten att det snarast ska betraktas som en 
anpassning till en ny europeisk normalitet. Detta såg vi bl. a i Göteborg 2017 där 
de tre dömda männen som låg bakom attacken på synagogan i Göteborg 2017, 
hade sitt ursprung i Gaza-Palestina och Syrien  

Enligt studien är det stora problemet i Västeuropa inte en plötslig högerextrem 
våg riktad mot judar, utan dåd utförda av islamister som motiveras av sitt hat 
mot Israel och judar. 
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Yrkande angående – Stadens beredskap mot 
hoten från den radikalnationalistiska miljön 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen/kommunfullmäktige: 

1. Social resursnämnd får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
aktuell lägesanalys av hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot 
invånare i Göteborg. 

2. Social resursnämnd får i uppdrag att utifrån en aktuell hotbild föreslå 
skyddsåtgärder för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för 
hot eller våld från den radikalnationalistiska miljön. 

Yrkandet 
På uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande 
rådet har Försvarshögskolan genomfört en lägesbeskrivning av hur påverkan och 
hot mot det demokratiska samhället från högerextremism/vit makt samt 
omgivande miljöer manifesteras i Sverige. 

Bara under de senaste åren har ett flertal våldsdåd inträffat med högerextrema 
motiv, också i vår geografiska närhet. Attackerna har främst riktats mot politiskt 
oliktänkande, mot människor med utländsk bakgrund, muslimer, judar och hbtq-
personer. Rapportförfattarna varnar för fler attentat och våldsdåd i Sverige 
framförallt riktade mot muslimer och människor med utländsk bakgrund. 
Slutsatsen från rapportförfattarna är att betydligt mer fokus bör läggas på 
utvecklingen i de radikalnationalistiska miljöerna i syfte att ta fram kunskap och 
motåtgärder, för att undvika att miljöerna framöver kommer att växa och 
därigenom utgöra ett starkare hot mot enskilda individer, grupper och demokratin 
som sådan. 

Även om det främst är en uppgift för regionala och nationella myndigheter att 
granska utvecklingen och ta fram kunskap och motåtgärder behöver Göteborgs 
Stad ha beredskap att möta hoten från den våldsbejakande högerextremismen och 
skydda de som bor och vistas i kommunen.  
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